
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХVІ сесія VIІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

19 серпня 2021 року                                                   № 563 - VІIІ       
Про  затвердження  порядку денного 

ХVІ сесії Слобожанської селищної 

ради VІIІ скликання  
   

 

      Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

Затвердити для розгляду на ХVІ сесії Слобожанської селищної ради VІIІ 

скликання такий порядок денний: 

1. Про затвердження звіту «Про виконання селищного  бюджету за І півріччя 

2021рік». 

2. Про внесення змін до рішення ІІІ сесії Слобожанської селищної ради VІІI 

скликання від 22.12.2020 року №56 - VІІI «Про селищний бюджет на 2021 

рік». 

3. Про розгляд прогнозу бюджету Слобожанської селищної територіальної 

громади на 2022-2024 роки.  

4. Про внесення змін та доповнень до Заходів на 2021 рік до Програми розвитку 

місцевого самоврядування Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки. 

5. Про внесення змін до Заходів на 2021 рік до комплексної Програми розвитку 

освітянської галузі Слобожанської селищної ради на 2021 – 2025 роки. 

6. Про внесення змін та доповнень до  Заходів на 2021 рік до Програми розвитку 

охорони здоров’я на території  Слобожанської селищної ради на 2021 – 2025 

роки.  

7. Про внесення змін та доповнень до Заходів на 2021 рік до Програми 

культурно – мистецьких заходів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 

роки. 

8. Про внесення змін та доповнень до додатку рішення VI сесії Слобожанської 

селищної ради VІІІ скликання від 11 лютого 2021 року № 226-VІІІ «Про 

затвердження обсягів фінансування та заходів Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств Слобожанської селищної ради на 2021-

2025 роки». 

9. Про затвердження Положення про порядок  списання майна, що належить до 

комунальної власності територіальної громади Слобожанської селищної ради. 

10. Про надання згоди на безоплатну передачу та передачу залишків медичного 

препарату із комунальної власності територіальної громади Слобожанської 

селищної ради у комунальну власність Зміївської територіальної громади. 



11. Про надання згоди на прийняття та прийняти з комунальної власності 

Зміївської  територіальної громади  у  комунальну власність територіальної 

громади Слобожанської селищної ради майна. 

12. Про затвердження Положення про відділ ЖКГ, благоустрою, транспорту, 

містобудування та архітектури Слобожанської селищної ради. 

13. Про затвердження Програми інформатизації громади Слобожанської 

селищної ради на 2021 – 2023 роки. 

14. Про погодження на посаду директора Слобожанського ліцею №1 

Слобожанської селищної ради Чугуївського  району Харківської області. 

15. Про погодження на посаду директора Слобожанської гімназії № 2 

Слобожанської селищної ради Чугуївського  району Харківської області. 

16. Про погодження на посаду директора Комунального закладу «Геніївська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Слобожанської селищної ради 

Чугуївського  району Харківської області. 

17. Про погодження на посаду директора Комунального закладу 

«Нижньобишкинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Слобожанської 

селищної ради Чугуївського  району Харківської області.  

18. Про продовження строкового трудового договору (контракту) з Гончаровою 

І.В. на посаді директора Слобожанського ЗДО №4 Слобожанської селищної 

ради Чугуївського району Харківської області. 

19. Про розгляд заяви гр. Іваненка Ю.В. 

20. Про розгляд заяви гр. Решетняка О.В. 

21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Інжирову А.М. 

22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Недвига М.Г. 

23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Штепулі М.М. 

24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Штепулі І.В. 

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Лещенко Є.А. 

26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Лещенко О.А. 

27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Ковальова А.М.  

28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Горобець С.В. 



29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр.Козакову О.М. 

30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр.Семенку М.Б. 

31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр.Голуб Н.М. 

32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Василенко Г.І. 

33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  гр.Цівінський О.Л. 

34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Бабай В.О. 

35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Шевченко О.Ю. 

36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Мокрій Л.В. 

37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Білевіч О.В. 

38. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Білевіч М.Г. 

39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Котенку Д.М. 

40. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

гр.Гірман А.С. 

41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби Радченко 

В.П. 

42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби Радченко 

В.П. 

43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. Парафіло 

О.Б. 

44. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. Парафіло 

Д.О. 



45. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. Корнейко 

Г.В. 

46. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд Проценко Є.В. 

47. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд Шевченко О.І. 

48. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  

Міненко Н.Є. 

49. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови Курочці О.А. 

50. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Гальцовій В.В. та  Нетеси А.Ю. 

51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Склярову О.М. 

52. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Афанасьєвій В.М. 

53. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Десятнику А.М. 

54. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Мазуру М.І. 

55. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Криуліну С.В. 

56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва гр. Зубенку Ю.О. 

57. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  

індивідуального садівництва гр. Богатирьовій Н.Ф. 

58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка) гр.Желтобрюх О.В. 



59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства гр. Курило С.О. 

60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства гр. Лисак К.І. 

61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для  ведення особистого селянського господарства гр.Боброву О.С. 

62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства гр. Перелигіну 

С.Ю. 

63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність за рахунок сформованої земельної ділянки з кадастровим номером 

6321782000:01:003:0551 для ведення особистого селянського господарства. 

64. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

6321783000:02:000:0916. 

65. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

6321783000:02:000:0915. 

66. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

6321783000:02:000:0917. 

67. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

6321783000:02:000:0918. 

68. Про виділення в натурі (на місцевості) і передачу у власність земельних 

часток (паїв) реформованого КСП «Геніївське» гр. Шеліховському М.П. 

69. Про виділення в натурі (на місцевості) і передачу у власність земельних 

часток (паїв) реформованого КСП «ім.Гагаріна» гр. Черепасі В.І. 

70. Про затвердження  акту комісії  по розгляду земельного спору  від 23.07.2021 

року. 

71. Про надання дозволу на розробку документації  із землеустрою ПАТ “НЕК 

“УКРЕНЕРГО” для розміщення опор  ПЛ 330 Зміївська ТЕС — Белгород з 

відгалуженням на ПС 330 кВ “Лосєве”. 
72. Про надання дозволу на розробку документації  із землеустрою ПАТ “НЕК 

“УКРЕНЕРГО” для розміщення опор  ПЛ 330 Зміївська ТЕС — Степова №2.  

 
 

 
Слобожанський 

селищний голова                                                                      Дмитро ДІХТЯР 


